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Aos onze dias do rnês de outubro de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 14:30 horas, a Junta de

Freguesia de Santo António dos Olivais no Salão Nobre do edifício da Junta de Freguesia, sob a

presidência de José Francisco Pereira Rodeiro, e com a presença dos vogais constantes no

Anexo L Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

Ponto I - Leitura e votação da ata n"1912022.

Ponto 2 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Ponto 3 - Intervenção dos vogais.

O Presidente informou que o Vogal João Madeira se encontra em gozo de ferias, estando a sua

ausência justificada. O presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no1912022, que foi

aprovada, por unanimidade

Ponto 2 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Pelo presidente, e de acordo coln os elementos fornecidos pelo vogal Tesoureiro, foi referido

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 430 263,31€ no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de 112,01 €.------------

Pelo presidente referiu que no 22 de setembro de 2022 ele e vogal Fernanda Pereira visitaram a

Associação de Bem-Estar, Cultura e Desenvolvimento (ABCeD) de S. Romão.------------

No dia seguinte, no dia 23 de setembro, o presidente e o vogal João Baptista realizaram uma

visita ao Bairro de Celas com a direcção da Associação de Moradores do referido Bairo.---------

No dia 25 de setembro, realizou-se o Coirnbra Trail Santo António dos Olivais, com uma

elevada parlicipação de atletas (à volta de 650 atletas) nas diversas categorias.--

No dia 28 de setembro, o presidente da Junta foi convocado para uma reunião com os

responsáveis do Gabinete de Apoio às Freguesias (GAP), para o efeito de se transferir par a

Junta de Freguesia a responsabilidade pela intervenção nas chamadas faixas de gestão de

combustível

No dia 30 de setembro, realizou-se a Assembleia de Freguesia e, no dia 1 de outubro, o

presidente marcou presença nas comemorações do 6o aniversário da Associação Salatinas. No

dia l, realizou-se o passeio Sénior a Ílhavo e Aveiro, tendo sido recolhidas manifestações de

apreço por pafte dos participantes. No dia 4 de outubro, o presidente participou na Assembleia
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Municipal e, no dia 6 de outubro, a convite do presidente do Instituto Superior de Engenharia de

Coimbra, esteve presente na Abertura do ano lectivo 202212023

No dia 7 de outubro, o presidente e vogal José Baptista frzerum uma visita à Urbanização da

Boavista e ao Bairro António de Oliveira Salazar e o Bairo Fonte da Talha. Nesse mesmo dia,

peças 21h00, teve lugar, no Largo dos Olivais, o espectáculo'A Maior Flor do Mundo', baseado

na obra homónima de José saramago, concretizado pelo Grupo de Teatro Atrapalharte, numa

parceria entre a Escola Básica do Tovim e a Junta de Freguesia. O referido espectáculo foi

presenciado por um vasto número de pessoas. No dia 9 de outubro, teve lugar a quarta

Caminhada do Conhecimento, organizada pela ADETOCO - Caminheiros de Coimbra, com o

apoio da JFSAO e cujas receitas se destinam à Associação Olhar 21.-----------

Pelo presidente foianunciado o programa provisório pal'a as comelnorações do l68o aniversário,

consistindo o mesmo em visita a duas IPSS com sede na freguesia, da parte da manhã, e, de

tarde, inauguração da requalificação da Praceta de S. Sebastião, do Parque Infantil localizado

por trás da escola EBl Norton de Matos, e finalmente, um concefto na Igreja de S. José pelas

21h00.------

Por último foi referido pelo presidente que solicitou aos grupos políticos representados na

Assembleia de Freguesia contributos para as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2023.-

Em matéria de apoios, pelo presidente foi dito que a escola EBI do Tovim solicitou à JFSAO a

comparticipação nas despesas com a apresentação pelo companhia de Teatro Atrapalharte com a

peça 'A Maior Flor do Mundo'. Considerando o interesse do espectáculo, que decorreu com a

presença de muitas crianças das escolas da Freguesia e seus familiares, o presidente da Junta de

Freguesia propôs que à referida Companhia de Teatro Atrapalharte fosse concedido um apoio

financeiro de 500 Euros, contra a entrega de recibo e documentos comprovativos da

regularizaçáo da situagão fiscal e segurança social. A proposta foi aprovada por unanimidade.---

Pelo Presidente foi referido que foi recebido na Junta de Freguesia um e-mail proveniente do

Departamento da Cultura subscrito pela técnica superiora Dra. Aurélia Filipe no sentido de a

Junta de Freguesia emitir parecer sobre a manutenção do topónimo 'Rua da Esperança' a um

arruamento localizado nazona do Pinhal de Marrocos

Em face do pedido a Junta de Freguesia Santo António dos Olivais, nos tennos e para efeitos no

disposto na alínea W, artigo 16, nol, do anexo I da lei 1512013, de 12 de setembro, deliberou,

por unanimidade emitir parecer favorável à proposta vinda da CMC de manutenção do nome,
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'Rua da Esperança' ao arrualnellto que parte da travessa da rua do Pinhal de Marrocos, no

sentido Nascente/Poente sem saída, no qual se localizam 4 edifícios. Do teor desta deliberação

será dado conhecimento à Camara Municipal de Coirnbra para os devidos e legais efeitos.--------

Também, pelo presidente foi referido que, nos dias 3 e 4 de novembro de 2022,vai ter lugar o 4o

encontro Nacional de Limpeza Urbana promovido pela ALU - Associação Limpeza Urbana -
Parceria para Cidades mais Inteligentes e Sustentáveis em parceria com a Associação Nacional

de Freguesias (ANAFRE), o qual terá lugar em Loulé. Sendo o encontro de rnanifesto interesse

para as freguesias, nomeadamente para Freguesia Santo António dos Olivais, o Executivo

deliberou autorizar o presidente da Junta a participar no referido encontro em representação

oficial da freguesia, supoftando esta as despesas inerentes à deslocação que legalmente sejam

IUNÌÂDE

consentidas

Pelo presidente, foi feita uma breve exposição sobre 'Iluminações de Natal 2022', informado

que, por força das restrições às 'Iluminações de Natal' recomendadas pela Resolução do

Conselho de Ministros no82, de27 de setembro de2022, a Junta de Freguesia de Santo António

dos Olivais optou, não obstante, por manter alguma ilurninação pública pela ocasião das

festividades natalícias do corrente ano, embora com redução de custos em relação ao ano de

2021. Em face dos exposto e mediante proposta do presidente da Junta, foi deliberado por

unanimidade dar inicio ao procedimento concursal para o contrato de prestação de serviços sob

a epígrafe 'lluminações de Natal 2022', sendo a JFSAO a entidade adjudicante e mediante

consulta prévia, nos terrnos previsto na alínea C) do nol do artigo 20o. do Código dos Contratos

Públicos.---

Fixando-se o preço base do procedimento em 10 000 euros (dez mil euros), acrescido de iva à

taxa legal, o convite será dirigido a l0 empresas da especialidade com remessa do caderno de

encargos e as demais condições legais.-------

O júri para apreciação e selecção da proposta final é constituído pelo presidente da Junta de

Freguesia como Presidente do Júri, pelo vogal José Baptista e pelo Vogal Ricardo de Jesus

Cândido e, como suplente, é indicado o VogalJoão Madeira.-------------

Pelo presidente foi acentuado neste campo, a Junta de Freguesia tem recolhido o apoio

competente e empenhado do Engenheiro José Baptista.----

Ponto 3 - Intervenção dos Vogais
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Pela Vogal Fernanda Pereira foi referido que, no próximo dia 14 de outubro vai decorrer a 5u

sessão sobre impacto da doença mental nafamília e cuidador informalcorn início às l0h3Orn, na

sede da Junta de Freguesia.

Mais referiu que, no ârnbito de um estágio curricular de uma aluna de serviço social da

faculdade de psicologia da UC, está a preparar uma pequena oferta a colocar nos cabazes de

Natal.-------

No âmbito do Cabaz de Natal foi feito um contato com as instituições parceiras da Junta de

Freguesia, com vista à doação de donativos. Mais informou que a data de 20 de dezembro ficou

definida para a entrega dos cabazes de Natal.----

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17:30 horas, tendo sido

lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da Junta e pelo Secretário, que a

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

hT
t1/

osé Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Feneira Figueiras F Agreira)
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Anexo I

PRESENCAS nptxrÃo No 20 I 2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos onze dias do

mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro

0r'í*ro(^,.-&',
Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Á
Maria Fernanda Anastácio Pereira

W..o^,ì-Br.o.oo ..Q- 0..*.lS ".-, V*-À.
i.*. v' \

João José Feneira dos Santos Madeira
tltl

José Manuel dos Santos Baptista
*/ " 

* K--/d, {1=,-6+dr-/,
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira V

Diogo Direito Gonçalves Fagundes vÀT't#M


